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Актуальність роботи полягає в існуючих проблемах довкілля міста Дніпро та інших 

населених пунктів у сфері екологічного розвитку та вивченню проблем, які були спричинені 

недостатнім рівнем реалізації перспективних задач розвитку [1].  

Мета дослідження полягає у вивченні та аналізі екологічної складової стратегії 

розвитку міста Дніпро, її результатів, недоліків та надання рекомендацій в реалізації 

екологічних цілей, що спрямовані на покращення умов проживання населення.  

У прийнятому в 2010 році стратегічному плані міста Дніпро був розроблений напрям 

розвитку «Територія здорового довкілля» зазначено, що місто має великий рівень 

забрудненості довкілля [2]. Саме тому цей напрям передбачає розробку та реалізацію цілей, 

що спрямовані на покращення стану довкілля і безпечні умови проживання городян [3, 4]. 

Напрям був розроблений багатьма вченими, депутатами та бізнесменами.  

На покращення стану довкілля у місті впливають також результати стратегічної 

екологічної оцінки, завданнями якої є забезпечення високого рівня захисту навколишнього 

середовища та сприяння сталому розвитку. Звіт стратегічної екологічної оцінки прописаний 

у «Стратегії розвитку Дніпропетровської області» [3]. 

Стратегічний план розвитку у напрямі чистого довкілля передбачає чотири цілі, які 

спрямовані на вирішення проблем забрудненості міста, повітря, питної води, довкілля та 

низький рівень енергоефективності. 

Завданнями першої цілі «Чисте місто» є забезпечення контролю стану довкілля та 

вирішення екологічних проблем, озеленення міста, винесення небезпечних підприємств за 

межі житлових районів, впровадження сучасних технологій утилізації відходів та 

забезпечити розробку шляхів підвищення самосвідомості городян у сфері охорони 

навколишнього середовища. Друга ціль «Чисте повітря» має завдання, такі як системне 

впровадження технологій на підприємствах, що активно забруднюють повітря та постійний 

моніторинг стану повітря. У третій цілі «Чистий Дніпро для всіх городян» прописано, що 

потрібно забезпечити охорону та раціональне водокористування та покращення стану водних 

басейнів в межах міста, де відбувається водозабір для споживання. Четверта ціль 

«Енергоефективне місто» включає в себе розробку та впровадження концепції реорганізації 

та модернізації комунальної інфраструктури.  

Вже можна побачити результати деяких виконаних завдань – це покращений стан 

водозаборів міста, підвищена якість питної води, зміни у стані освітлення міста – застосовані 

енергоефективні технології, відновлені парки та озеленення вулиць, створена та активно 

працює науково-технічна рада, яка постійно надає нові пропозиції щодо покращення роботи 

чи більшої ефективності окремих складових охорони довкілля. По декільком завданням 

результатів ще немає – відсутня самосвідомість у більшості представників дорослого 

населення щодо важливості охорони довкілля, та не відбувається покращення за 

застосування європейських принципів, які також були прописані у стратегії – сприяння 

впровадженню розподільного збирання твердих побутових відходів та сміття зі 

встановленням спеціальних додаткових сміттєвих контейнерів. 

Підсумовуючи та враховуючи вищезазначене можна зробити висновок, що місцевому 

самоврядуванню потрібно приділяти більше уваги створенню та розробці стратегічного 
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плану міста та поліпшити ефективність впровадження цілей та завдань у реальність. Зокрема, 

слушною видається ідея участі в розробці стратегії науково-педагогічних працівників та 

студентів екологічних спеціальностей.  

Оновлена стратегія має враховувати досвід інших українських міст та передбачати 

встановлення і постійну підтримку нових контейнерів для пластику, на додаток до існуючих 

контейнерів для батарейок встановити контейнери для люмінесцентних ламп, ртутних 

термометрів, та інших приладів, що мають бути утилізовані, а також передбачити подальше 

озеленення міста, створення еко-парків для відпочинку та залучення благодійників та 

спонсорів до такої діяльності.  

 

Перелік посилань 

1. Котюк О. В. Нормативно-правове забезпечення права на безпечне довкілля. Форум 

права. – 2010 – №1. – С.188-193. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-

1/10kovnbd.pdf 

2. Стратегічні напрямки розвитку міста та провідні сектори економіки – Територія 

здорового довкілля. http://old.dniprorada.gov.ua/images/stories/1.pdf 

3. Звіт про стратегічну екологічну оцінку Дніпропетровської області. 

https://onedrive.live.com/Edit.aspx?resid=983515CE56EB75F7!27 7 

4. Екологічний паспорт м. Дніпро. 

https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%

B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%

D0%BE%D1%80%D1%82.PDF 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10kovnbd.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10kovnbd.pdf
http://old.dniprorada.gov.ua/images/stories/1.pdf
https://onedrive.live.com/Edit.aspx?resid=983515CE56EB75F7!277
https://onedrive.live.com/Edit.aspx?resid=983515CE56EB75F7!277
https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.PDF
https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.PDF
https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.PDF
https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.PDF
https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.PDF
https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.PDF

